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Ljeto u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Odjel za rad s djecom i mladima, i ove je godine, već
četrnaestu godinu zaredom, za sve one željne kreativnih radionica organizirala niz zanimljivih
aktivnosti. Osim nezaobilazne zabave i druženja, program Ljeto u knjižnici za cilj je imao
potaknuti ljubav i interes djece i mladih za čitanjem te razvijanje čitateljskih navika. Također,
nastojalo se kod djece razviti naviku dolaženja i boravka u knjižnici. Osim kreativnih
aktivnosti i druženja s knjigom koje su se tijekom srpnja i kolovoza održavale svakodnevno u
trajanju od dva sata, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek je u suradnji s Hrvatskom
udrugom gluhoslijepih osoba Dodir, podružnica Osijek, osmislila antidiskriminacijski tjedan
kroz ciklus od pet tematskih radionica. Radionice su imale nekoliko ciljeva – senzibiliziranje
djece bez oštećenog vida i sluha za kontakt i druženje s osobama sa senzoričkim oštećenjima
(gluhe, slijepe, gluhoslijepe osobe), usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja od ranog
djetinjstva te sprječavanje diskriminacije i
nasilja.
Radionice Udruge Dodir tematski su bile
usklađene s programom Ljeto u knjižnici, a
prva od njih održana je pod nazivom Životinje
u radnim odijelima. Svrha radionice bila je
upoznati djecu sa slijepom osobom i vrstama
pasa koje prate osobe sa senzoričkim
oštećenjem te načinima kako pomoći osobama
sa spomenutim oštećenjima. Na drugoj su
radionici, pod nazivom Izrađujmo slike za
slijepe, djeca izrađivala taktilne slike i
predmete koje će darovati slijepim gostima, što
im je pomoglo razviti osjećaj za percepciju
stvarnosti dodirom kod slijepih i gluhoslijepih osoba. U trećoj radionici pokušalo se uz
antidiskriminacijsku pjesmicu Ne rugaj se spriječiti ruganje i diskriminiranje djece s
invaliditetom. Korisnici igraonice naučili su pjesmicu uz znakovni jezik kako bi ju
prezentirali gluhoj gošći. Posebni gosti su u četvrtoj radionici pokušali razbiti dječje
predrasude i suzbiti diskriminaciju prema osobama sa senzoričkim oštećenjima. Djeca su
upoznala osobe sa senzoričkim oštećenjima, njihov način života, pomagala, oblike i način
komunikacije i svakodnevni život. Hrvatski znakovni jezik peta je tematska radionica u kojoj
su korisnici trebali spoznati važnost govora tijela u hrvatskom znakovnom jeziku, povezanost
i razlike znakovnog jezika i pantomime te učiti same znakove znakovnog jezika.
Program Ljeto u knjižnici odvijao se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak je bio rezerviran
za igru uz različite pokretne igre i igre s pravilima. Ponedjeljak je također bio i dan za
druženje s kućnim ljubimcima, njihovim vlasnicima i veterinarom u gostima. Utorkom se
održavala likovna radionica na kojoj se, pomoću različitih slikarskih tehnika, putovalo
knjigom po svijetu. Srijedom su se pričale priče, a imali smo i goste iznenađenja od kojih
izdvajamo balerinu osječkog HNK Jelenu Diklić. Četvrtkom za sve koji vole maštati, pisati,

izmišljati i glumiti održavana je Izmišljaonica i glumačka radionica. Zamišljali smo što ćemo
biti kada narastemo, pa su polaznici radionica pjevali, plesali, pričali šale, pisali igrokaze i na
kraju glumili. Budući da GISKO ima odjel audio i audiovizualne građe Medioteku, petkom su
se gledali crtići i prigodni filmovi. Subotom su djeca sama mogla izabrati jednu od radionica
koju su pohađala tijekom tjedna, a mogli su izabrati i neku od igara ili igračaka iz bogatog
fonda Igraonice. Sve radionice vodili su i osmišljavali stručni djelatnici knjižnice.
Ovim putem pozivamo vas da prisustvujete aktivnostima koje pripremamo za vas u
nadolazećem razdoblju. Događanja u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek možete pratiti
na mrežnim stranicama knjižnice http://www.gskos.hr/ ili na profilu Gisko knjiznica
društvene mreže Facebook.
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